Приложение № 4

Предложения за изменения и допълнения на
ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г. изм. и доп.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.. бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.: бр. 45 от 2009
г.; бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и
82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г., бр. 23 от 2015 г.; бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр.
58, 85 и 101 от 2017 г., и бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1.
В чл. 54, ал. 2 след думите „документ за платена такса за административни
услуги” се поставя Запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен
път.
2. В чл. 77:

а) в ал. 3, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „когато
плащането не е извършено по елекiронен път”:
б) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”
3. В чл. 83:

а) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. за дружества, регистрирани в друга държава - документ за актуалната
регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на
съответната държава на лицето“;
бб) в т. 2, накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”;
вв) точка 3 се изменя така:
„3. документ от съответния компетентен орган, когато лицето е регистрирано в
друга държава, който удостоверява, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в
производство за обявяване в несъстоятелност;“
гг) точки 4 и 5 се отменят;
б) в ал. 4 думитe „7-дневен срок“ се заменят с 10-дневем срок“;
е) създава се ал. 5:
„(5) Комисията изисква по служебен път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за
съответното лице“.
4. Чл. 84, ал. 2 се изменя така:

„(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква „а” се удостоверяват с документ от
съответния компетентен орган, когато лицето е регистрирано в Друга държава, а по

буква „б” - с декларация от физическото лице“ ,
1. В чл. 100:

а) в ал. 1 :
аа) в т. 2 след думите „годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и
разходите“ се добавя „освен ако същите не са заявени за обявяване в Търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ и се поставя
запетая;
бб) точка 5 се изменя така:
„5. декларация, че лицето не е лишено от правото да упражнява търговска
дейност“;
вв) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път”:
б) в ал. 3 думите „7-дневен срок“ се заменят с: „10-дневен срок“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Комисията изисква по служебен път информация за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за
съответното лице“;
г) досегашните ал. 4 - 6 стават съответно ал. 5 - 7.
2. В чл. 113, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е

извършено по електронен път”.
3. В чл. 274:

а) в ал. 3, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя: „при спазване
изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол.“.
б) създава се ал. 5 :
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 3 или
на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва
съответното производство , без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
6. В чл. 275, ал. 5 и б думите „в срок 30 дни“ се заменят с „в срок 14 дни“

